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«А м-м-мож на па воль ней, я за пiс ваю?» — кры ла тая фра-

за з са вец кай кi на кла сi кi не ад на ра зо ва гу ча ла ў мi ну лую 

су бо ту пад час тра ды цый най са цы яль на-асвет нiц кай ак цыi 

«Агуль ная дык тоў ка», якая ўжо чац вёр ты раз аб'яд на ла 

пры хiль нi каў бе ла рус кай мо вы. Дак лад ней, гэ тая фра за 

гу ча ла б, ка лi б мы — удзель нi кi i ар га нi за та ры — па доб-

рай за вя дзён цы са бра лi ся ў за ле На цы я наль най бiб лi я тэ кi. 

Ад нак з-за не спры яль най эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi сё ле та 

пра ект упер шы ню пра хо дзiў ан лайн у пра мой транс ля цыi на 

плат фор ме YouTube, а та му прось бы «чы тай це па воль ней, 

ка лi лас ка» да во дзi ла ся пi саць у чат-акен цы, у той жа час 

пра цяг ва ю чы пi саць ад ру кi дык тоў ку, — та кая вось вы му-

ша ная эк вi лiб рыс ты ка...

Са цы яль ная iнi цы я ты ва, якую здзяйс няе вя до мы ай чын-

ны брэнд «Лiд скае пi ва», сё ле та на огул ме ла асаб лi вае 

зна чэн не. I не толь кi та му, што ад бы ва ла ся дыс тан цый на 

(хо чац ца ве рыць, пер шы i апош нi раз). Па-пер шае, пра ект 

атры маў даб ра чын ны ха рак тар: за кож на га, хто 6 чэр ве ня 

вый шаў ан лайн i на пi саў дык тоў ку, ар га нi за та ры пе ра лi чаць 

на ра ху нак Мiнз да роўя ў пад трым ку ме ды каў, якiя пра цяг-

ва юць ба раць бу з COVID-19, па пяць бе ла рус кiх руб лёў — 

плюс да дат ко вую су му за «вы дат нi каў», чые ацэн кi бу дуць 

роў ныя 9 i 10. А па-дру гое — i, маг чы ма, гэ та вы нi кае з 

пер ша га — «Агуль ная дык тоў ка — 2020» па ста вi ла рэ корд 

па коль кас цi за рэ гiст ра ва ных удзель нi каў: звыш 2300 ча ла-

век з 20 кра iн све ту за явi лi пра на мер пра ве рыць ве дан не 

бе ла рус кай i пад тры маць як род ную мо ву, так i ме ды цы ну. 

Ся род тых, хто мер ка ваў на ноў ад чуць ся бе на важ най кант-

роль най, хай са бе i за вiр ту аль най пар тай, бы лi прад стаў нi кi 

ўсiх рэ гi ё наў Бе ла ру сi (най больш ак тыў най ста лi Мiн ская, 

а так са ма Гро дзен ская, Брэсц кая i Вi цеб ская воб лас цi); 

акра мя та го, за зна чае ме не джар па кар па ра тыў ных ка-

му нi ка цы ях ААТ «Лiд скае пi ва» На дзея ЗВО НIК, бы лi 

рэ гiст ра цыi з Ра сii i Укра i ны, ЗША, Ка на ды, Поль шчы, Чэ хii, 

Фран цыi, Гер ма нii, Аў стрыi, Бель гii, Эс то нii, Тур цыi.

...На га дзiн нi ку без пя цi поў дзень. Пад рых та ваў шы ар-

куш i руч ку, па пя рэдж ваю да маш нiх, што на га дзi ну мя не нi 

для ко га ня ма, i пе ра хо джу па спа сылцы, да сла най ар га нi-

за та ра мi ў ад каз на рэ гiст ра цыю. Удзель нi кi ўжо вi та юц ца 

i на зы ва юць, ад куль яны: Мiнск, Лi да, Ваў ка выск, По лацк, 

Бу да-Ка ша лё ва, Баб руйск, Глы бо кае, Вi цебск, Ма ла дзеч на, 

Брэст, Ба ры саў, Ма зыр, Сма ля вi чы, Ма гi лёў — а сле дам 

блiз кае i да лё кае за меж жа, ад Ра сii да Iс па нii. Мiж во лi кi даю 

по зiрк на лi чыль нiк ка рыс таль нi каў, якiя гля дзяць транс ля-

цыю ў пра мым эфi ры, i спа чат ку за сму ча ю ся — уся го ка ля 

ты ся чы, на шмат менш, чым бы ло за рэ гiст ра ва на, — але 

тут жа пры хо дзiць дум ка, што, ве ра год на, мно гiя пi шуць 

сем' я мi i сяб роў скi мi кам па нi я мi, та му пад клю чэн не мо жа 

быць ад но, а коль касць удзель нi каў боль шая. Зрэш ты, хут ка 

ста но вiц ца не да пад лi каў i раз ваг — транс ля цыя па чы на-

ец ца. «Вi таю! У 2016 го дзе наш брэнд стаў бе ла рус ка моў-

ным, i мы ўсур' ёз за ду ма лi ся над пра ек там, якi змог бы 

аб' яд наць ва кол ся бе вя лi кую коль касць бе ла рус ка моў ных 

лю дзей, — звяр та ец ца да ўдзель нi каў ге не раль ны ды рэк-

тар ААТ «Лiд скае пi ва» Аў дры ус МIК ШЫС. — У 2017-м 

мы ўпер шы ню за пра сi лi ўсiх у На цы я наль ную бiб лi я тэ ку, 

каб на пi саць «Агуль ную дык тоў ку». Вi тан нi i па жа дан нi 

плё ну ўдзель нi кам пе ра да юць фi ло лаг пра ек та Iна Ха зе е ва 

i ку ра та ры ак цыi ад кам па нii-ар га нi за та ра, i пад на па мiн, на-

коль кi важ на сён ня на ват на дыс тан цыi за ста вац ца ра зам, 

мы, раз мяў шы ад вы клыя ад руч кi паль цы, за пiс ва ем наз ву 

тэкс ту: «Ле ген да пра але ня». Дзiў нае ад чу ван не — нi бы та 

больш чым праз 20 га доў пе ра но сiш ся ў шко лу, за трэ цюю 

пар ту ка ля сця ны, хi ба толь кi су сед зза ду не тыц кае руч кай 

пад ла пат ку: «Чу еш, а тут кроп ка цi клiч нiк?»...

Тэ май дык тоў кi 2020-га ста лi тра ды цыi i ка ра нi. Ар га нi-

за та ры аб ра лi тэкст су час най пiсь мен нi цы з Грод на Ма рыi 

Цi тар чук — зда ва ла ся б, не скла да ны, але поў ны вель мi 

пры го жых, са ка вi тых бе ла рус кiх слоў, што вы раз на па ка за ла 

чы тан не яго ўслых. Праў да, чы таль нiк — са лiст па пу ляр на-

га рок-гур та Nizkiz Аляк сандр Iль iн — зда ец ца, хва ля ваў ся 

больш за нас, та му кры ху блы таў ся, то спя шаў ся, то за ма-
рудж ваў ся (вi даць, як раз пас ля чар го вых ан лайн-прось баў 
«па воль ней, ка лi лас ка»). Зрэш ты, ча су на са ма пра вер ку i 
на ват на тое, каб пе ра пi саць ра бо ту на чыс та вiк, бы ло до-
сыць — фа та гра фii i ад ска на ва ныя ко пii дык то вак пры ма лi ся 
па элект рон най по шце да 15 га дзiн 6 чэр ве ня. Вы зна чыць 
свае шан цы на ўва хо джан не ў лiк вы дат нi каў мож на ўжо ця-
пер — на сай це ар га нi за та раў «Агуль най дык тоў кi — 2020» 
вы кла дзе ны тэкст цал кам. (Эх, не быць мне з дзвю ма пунк-
туа  цый ны мi па мыл ка мi «дзя ся тач нi цай»! — Аўт.) Але кан чат-
ко вых вы нi каў ак цыi да вя дзец ца па ча каць: ацэн кi, гэ так са ма 
як су ма даб ра чын най да па мо гi ўра чам, бу дуць аб ве шча ныя 
да 19 чэр ве ня ўключ на.

I ўсё ж не гэ та га лоў нае. Га лоў нае ў тым, што коль касць 
лю дзей, за цi каў ле ных бе ла рус кай мо вай, што год рас це, 
што пра ект ад шчы ра га сэр ца пад трым лi ва юць вы дат ныя 
прад стаў нi кi на шай куль ту ры — гур ты Naviband i Shuma, 
рэ жы сёр Iван Пi нi гiн, ак цё ры Ку па лаў ска га тэ ат ра, пiсь-
мен нi кi Мi ха iл Ва ло дзiн, Анд рэй Гор ват i Люд мi ла Руб леў-
ская, па пу ляр ныя тэ ле- i ра дыё вя ду чыя, i та му «Агуль ная 
дык тоў ка» — ужо не мо да, а но вая тра ды цыя i, ка лi хо ча це, 

па трэ ба для ўсiх, хто пом нiць, ша нуе i лю бiць род ную мо ву 

i лi та ра ту ру. Хi ба не?

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Скрын шот lidskae.by.

Сюр прыз 
для ве ла ту рыс таў

На се ле ны пункт — свай го 

кштал ту бра ма ў ту рыс тыч ную 

Мек ку Гро дзен шчы ны. У рам ках 

транс гра нiч на га пра ек та тут ад-

кры ты iн фар ма цый ны цэнтр, дзе 

мож на атры маць да вед кi i кар ты 

марш ру таў. Так са ма тут мо гуць 

ар га нi за ваць эк скур сii i прапана-

ваць куль тур на-ту рыс тыч ныя па-

слу гi, па зна ё мiць з тра ды цы я мi i 

на род ны мi про мыс ла мi.

Сё ле та на ба зе куль тур на-ту-

рыс тыч на га цэнт ра па чаў дзей нi-

чаць яшчэ i пра кат ро ва раў.

— Мы пра цу ем што дзён на. У на-

шым пар ку 20 ро ва раў, як «дам-

скiх», так i звы чай ных. Ёсць так са-

ма дзi ця чыя i адзiн элект ра ро вар. 

Ён пра цуе на аку му ля та рах, мае 

мi нi-кам п'ю тар — гэ та для нас на-

вiн ка, — ка жа за гад чык Са поцкiн-

ска га куль тур на-ту рыс тыч на га 

цэнт ра Ган на ГА ЛУБ ЦО ВА.

Уся го па транс гра нiч ным пра ек-

це атры ма на 100 адзi нак. Боль шая 

част ка пе ра да дзе на на Аў гус тоў-

скi ка нал i зна хо дзiц ца на ба лан се 

прад пры ем ства па аб слу гоў ван нi 

ка на ла. Тое, што пункт пра ка ту ад-

кры ты яшчэ i ў Са по цкi не, вель мi 

важ на для ту рыс таў, лi чыць кi раў-

нiк цэнт ра. Ця пер ла гiс ты ка знач на 

па леп шы ла ся. Ама тар ве ла ванд-

ро вак мо жа без праб лем да ехаць з 

Грод на да Са по цкi на — транс парт 

хо дзiць да во лi час та — i ад сюль на 

аран да ва ным ро ва ры на кi ра вац ца 

да ка на ла.

— Мы спа дзя ём ся, што бу дзе 

ад кры ты i се зон ны пункт про пус-

ку. Ту рыс ты змо гуць пра ехаць 

i па мiж на род ным марш ру це. 

У апош нiя га ды ве ла рух вi да воч на 

ажы вiў ся, шмат бы ло за меж ных 

гра ма дзян, пры яз джа лi на ро ва рах 

цэ лы мi гру па мi, сем' я мi, — ка жа 

су раз моў нi ца.

Ёсць ка ра цей шы 
марш рут!

Ця пер да брац ца да ка на ла змо-

жа кож ны, хто ўмее кру цiць пе да лi. 

Ча му б не пра ка цiц ца з вет ры кам? 

Тым больш што ту рыс тыч ны се зон 

нi бы та ўжо i па чаў ся...

Ака за ла ся, што ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» — пер шы ту рыст, якi 

збi ра ец ца здзейс нiць та кi шпа цыр 

на ро ва ры пер ша га ў Са по цкi не 

пунк та пра ка ту. Ган на Га луб цо ва 

пра па нуе на вы бар дам скi, звы-

чай ны аль бо элект рыч ны. Вы бар 

за звы чай ным но вень кiм «гор нi-

кам».

Ад Са по цкi на да шлю за Дамб-

роў ка, якi лi чыц ца са мым «аб жы-

тым», па ас фаль це ка ля 10 кi ла-

мет раў. Для па чат коў ца шлях не 

вель мi блiз кi. Су пра цоў нi ца пра-

па нуе ка ра цей шы марш рут i на-

ват зга джа ец ца су пра ва джаць. 

Па пя рэдж вае, што шлях бу дзе 

пра хо дзiць з пад' ёмам, а за тым 

па гра вiй цы — за тое толь кi 3-4 кi-

ла мет ры. Па лi чыў шы, што з гэ тым 

спра вiц ца i па чат ко вец, мы ру ха-

ем ся па марш ру це.

Ад ра зу за на се ле ным пунк там 

па чы на ец ца пад' ём. Да рэ чы, усё 

на ва кол ле тут да во лi ўзго рыс тае. 

Да ро га, вя до ма, не вель мi кру тая, 

тым не менш част ку пад' ёму да во-

дзiц ца прай сцi пеш шу. За тое стра-

ча ны час мож на на гнаць на спус ку. 

Яшчэ кi ла метр трэ ба трэс цi ся па 

гра вiй цы, а по тым — спа кой ная 

ляс ная да ро га пад пту шы ны го-

ман.

Не ўза ба ве вi даць суд на ход ны 

шлюз Дамб роў ка. Да рэ чы, пра ект 

бу даў нiц тва гiд ра тэх нiч на га збу да-

ван ня даў жы нёй 100 кi ла мет раў 

быў пад пi са ны iм пе ра та рам Аляк-

санд рам I амаль два ста год дзi та-

му. Яшчэ 15 га доў доў жы ла ся бу-

даў нiц тва. У вы нi ку з'я вiў ся вод ны 

шлях, якi злу чыў Вiс лу i Нё ман.

У гэ тым се зо не Аў гус тоў скi ка-

нал стаў па-са праўд на му суд на-

ход ным. Ня даў на ён быў уклю ча ны 

ў рэ естр вод ных шля хоў кра i ны, 

што дае маг чы масць кур сi ра ваць 

тут усiм вi дам суд наў, а не толь кi 

ма ла мер ным, як бы ло ра ней.

Цеп ла ход 
«на пры ко ле»

На пры ча ле Дамб роў кi ста iць 

цеп ла ход «Нё ман». Ка пi тан Аляк-

сандр Кi рэ ня па куль без ра бо ты. 

Ка жа, што се зон яшчэ не па ча лi, 

хоць ле тась за яў кi сы па лi ся аж но 

з са ка вi ка — се зон быў рас пi са-

ны за га дзя. Бы ло зроб ле на ка ля 

600 рэй саў, на кож ным па 50 ту-

рыс таў. Боль шасць з iх — за меж-

нi кi з Лiт вы i Поль шчы, якiя ска рыс-

та лi ся бяз вi за вым рэ жы мам.

Каб вы вес цi цеп ла ход на марш-

рут, трэ ба як мi нi мум 20 ча ла век — 

та ды кошт бi ле та бу дзе пры маль-

ны, бо га дзi на арэн ды каш туе 

380 руб лёў. Звы чай на на борт 

па ды ма ец ца 40—50 па са жы раў. 

Ця пер та кую коль касць скла да на 

за бяс пе чыць, у тым лi ку па са нi-

тар ных нор мах.

Якi бу дзе сё лет нi се зон, па куль 

цяж ка ка заць. Эпi дэ мi я ла гiч ная 

сi ту а цыя, звя за ная з ка ра на вi ру-

сам, унес ла знач ныя ка рэк ты вы ў 

ту рыс тыч ны бiз нес.

Па доб ная сi ту а цыя i з аг ра ся дзi-

ба мi, якiх тут з дзя ся так. Гас па ды ня 

ад ной з iх — На тал ля Ка ню шок — 

вы дае ў пра ка це ро ва ры. У яе 

аг ра ту рыс тыч ным бiз не се поў ны 

штыль — на ват тыя, хто бра нi ра-

ваў на ле та, ад мо вi лi ся. А вось аль-

тан кi ўздоўж ка на ла ка рыс та юц ца 

доб рым по пы там i ў вы хад ныя днi 

ўсе за ня тыя. У асноў ным пры яз-

джа юць не вя лi кi мi гру па мi аль бо 

сем' я мi.

За ак тыў ны 
ад па чы нак

Гро дзен цы Сяр гей, Тац ця на i 

iх дач ка Воль га па чу лi па ра дыё, 

што на ка на ле ад кры ты ве ла пра-

кат, i ад ра зу ж пры еха лi. Пад час 

ве ла шпа цы ру па бы ва лi на су сед-

нiм шлю зе Ня мно ва. Гэ та са мы 

вя лi кi, трох ка мер ны шлюз, ка ля 

яго зна хо дзiц ца ба за ту рыс таў-

вод нi каў, так са ма ўлад ка ва ны 

парк ак тыў на га ад па чын ку. Ця пер 

ба за так са ма пус туе. За тое, ка жа 

Тац ця на, мож на ў поў най сту пе нi 

атры маць аса ло ду ад цу доў най 

пры ро ды, вi даў ка на ла i све жа га 

па вет ра.

— Ра ней я так са ма час та бы ла 

на ка на ле. Тут пра во дзiц ца шмат 

ме ра пры ем стваў, фес ты ва ляў, мы 

з хо рам вы сту па лi. Ця пер ад чу ваю, 

што трэ ба ад па чы ваць ак тыў на, 

тым больш што гэ та не толь кi ка-

рыс на, але i пры ем на. Ды i ро ва-

ры вель мi зруч ныя — не тое што 

ў ма iм дзя цiн стве, ка лi мы ма лыя 

га ня лi па вёс цы. Та ды гэ та быў са-

мы па пу ляр ны вiд транс пар ту як у 

дзя цей, так i да рос лых. Тое, што 

ра ней шая тра ды цыя зноў вяр та-

ец ца, вель мi доб ра, — дзе лiц ца 

сва i мi дум ка мi Тац ця на.

Мiж тым нель га ска заць, што на 

Дамб роў цы бяз люд на. Муж чы на, 

на прык лад, ву дзiць ры бу ка ля пла-

цi ны, па мос це гу ля юць ма ла дыя 

сем'i з дзець мi, хтось цi ска ра чае 

шлях да вёс кi. У цёп лае на двор'е 

сю ды, без умоў на, з'е дзец ца не 

адзiн дзя ся так ту рыс таў. У гэ ты 

час ажы ва юць i ганд лё выя па лат кi. 

А яшчэ тут мож на на ве даць му зей 

ка на ла, якi не так даў но ад кры ты 

ў бы лым до ме на зi раль нi ка. З'я вi-

ла ся i но вая iн ста ля цыя — ка ва-

ная бра ма, на якую ўжо па спе лi 

па ве сiць не каль кi зам коў — вi-

даць, ма ла дыя пад час вя сель най 

фо та се сii.

У хут кiм ча се на кi роў ва ем ся на-

зад, у Са по цкiн. Агля да ю чы пры-

го жае на ва кол ле, стаў лю мэ ту 

пра ехаць уз доўж ка на ла — а гэ та 

нi мно га нi ма ла 20 кi ла мет раў — 

i па бы ваць на ўсiх аб' ек тах, што 

ёсць у гэ тых цу доў ных мяс цi нах.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

Но вая ла гiс ты ка ту рыс тыч най жам чу жы ныНо вая ла гiс ты ка ту рыс тыч най жам чу жы ны

На дыс тан цыiНа дыс тан цыi

ЯК МЫ ПI СА ЛI ЯК МЫ ПI СА ЛI 
«АГУЛЬ НУЮ ДЫК ТОЎ КУ» АН ЛАЙН«АГУЛЬ НУЮ ДЫК ТОЎ КУ» АН ЛАЙН

Ця пер да брац ца да ка на ла 
змо жа кож ны, хто ўмее 
кру цiць пе да лi. Ча му б не 
пра ка цiц ца з вет ры кам? 
Тым больш што ту рыс тыч ны 
се зон нi бы та ўжо i па чаў ся...

У гэ тым се зо не Аў гус тоў скi 
ка нал стаў па-са праўд на му 
суд на ход ным. Ня даў на ён быў 
уклю ча ны ў рэ естр вод ных 
шля хоў кра i ны, што дае 
маг чы масць кур сi ра ваць тут 
усiм вi дам суд наў, а не толь кi 
ма ла мер ным, як бы ло ра ней.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


